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Tak, a nedostala jsem se na vysokou, jsem nahraná. Tak a roze&scaron;el se se mnou mÅ¯j kluk, to je konec svÄ›ta, uÅ¾
nikoho nepotkám. Tak a co bude dál, Å¾ivot je v troskách. Je mi uÅ¾ osmnáct, nemám kluka, nemám &scaron;kolu,
nevím co dál. Tak a je konec léta, konec tepla, konec uÅ¾ívání si a cestování, tak a sranda konÄ•í, tak a.... zaÄ•íná opravdový
Å¾ivot.
ProÄ• nejede&scaron; do zahraniÄ•í? Å˜ekla teta, jako bych mÄ›la celý Å¾ivot pÅ™ed sebou, jako by se mi otvíraly no
by dálky volaly, jako bych byla naprosto svobodná, bez závazkÅ¯ a starostí, jako bych byla poÅ™ád mladá a zdravá...
ÄŒímÅ¾ mi pÅ™ipomnÄ›la, Å¾e jsem!!!
&bdquo;NauÄ•í&scaron; se jazyk, a peníze nejsou problém, protoÅ¾e já ti dám
agenturu rovnou v Anglii, nemusí&scaron; platit poplatek tÄ›m Ä•eským poboÄ•kám". Pamatuju si, jak jsem o tom
pÅ™emý&scaron;lela a frÄ•ela pÅ™i tom na kole, a jediný co mÄ› pÅ™i divokým &scaron;lapání do pedálÅ¯ napadlo bylo, Å¾e
budu umÄ›t anglicky, tak uÅ¾ nebudu omezená na výbÄ›r dal&scaron;ího kluka jen v Ä•esky mluvících vodách, a Å¾e pojedu u
angliÄ•tinu do Afriky.
TakÅ¾e jsem poslala fax rovnou do Anglie a brzo následoval telefonát, kde mi paní pomalu vyslovi
jméno jakési vesnice u Londýna, kam se mám dostavit. Napsala jsem si to tak, jak jsem to sly&scaron;ela. Pak poslala
fax s obecnou smlouvou, se shrnutím mých práv a povinností.
MÄ›la jsem dostávat 35 liber týdnÄ›, dÄ›lat lehké domácí
práce typu Å¾ehlit, poklidit, ohÅ™át jídlo a hlídat dÄ›cko, to v&scaron;e tak &scaron;est aÅ¾ osm hodin &scaron;est dní v týdnu
Po pÅ™edchozí domluvÄ› pak k tomu tÅ™i veÄ•ery hlídání. Jeden den volna celý. Nárok mám také na soukromí ve vlastním
pokoji, na Ä•as chodit dvakrát týdnÄ› odpoledne do &scaron;koly, kterou mi rodina ukáÅ¾e. Smlouvu jsem brala váÅ¾nÄ›, lístek
si na autobus koupila, a vyzbrojená pouze napsaným zvukem, za kterým se skrývá název vesnice severnÄ› od Londýna a
dal&scaron;ím zvukem, za kterým se prý skrývá nádraÅ¾í v LondýnÄ›, ze kterého se tam dostanu, jsem vyrazila.
Anglick
opravdu neumÄ›la, ale prý staÄ•í základy... základy, to pÅ™ece po Ä•tyÅ™ech letech musím mít! Jen se nestydÄ›t.
Pla&
dopÅ™edu se kaÅ¾dopádnÄ› vyplatí. UÅ¾ v autobuse jsem spla&scaron;ila AngliÄ•ana, který mi ty dva zvuky pÅ™epsal do pís
formy, a který mÄ› osobnÄ› dotáhl aÅ¾ na dotyÄ•né nádraÅ¾í a koupil mi lístek. A jednodu&scaron;e odkvaÄ•il s dal&scaron;í
ztracenou mladou Ä•eskou du&scaron;í, která hledala spoj do neznáma. SedÄ›la jsem ve vlaku, který míjel podivnou krajinu
a podivné domy, tÄ›ch cihel na mÄ› bylo pÅ™íli&scaron; a mÄ›la jsem pocit, Å¾e Anglie vypadá jak jedna stará cihlová
továrna za druhou.
MÄ›la jsem cihly spojené se starými budovami, takÅ¾e ty domy na mÄ› pÅ¯sobily stejnÄ› nehezky ja
takové otluÄ•ené staré opu&scaron;tÄ›né Ä•eské nádraÅ¾í. Fuj! Do toho podzim, sychravo, smog, &scaron;eÄ•. Ale tÄ›Å¾ko mi
ani v nejmen&scaron;ím nebylo, jízda do neznáma je fascinující, a v cizinÄ› a sám, Ä•lovÄ›k koneÄ•nÄ› cítí, Å¾e Å¾ije, protoÅ¾
neví, co bude za hodinu, tak na to nemyslí a vnímá jen tu pÅ™ítomnost, teÄ• a tady, naplno cítí, jak mu v Å¾ilách koluje krev a
opravdu dýchá.
ÄŒíhala jsem, Ä•íhala, zastávky byly dost krátké, takÅ¾e kdyÅ¾ jsem zahlédla to svoje místo, mÄ›la jse
se z vlaku dostat. No a pak jsem prostÄ› sedÄ›la a Ä•ekala na svojí anglickou lady a její jedno baby, asi dvouleté.
PÅ™i&scaron;la.
MÄ›la hlavu plnou Ä•erných copánkÅ¯, sahala mi do pÅ¯lky hrudníku, ale mÄ›la &scaron;irokou tváÅ™
kmenové jizvy. Odvezla mÄ› starým autem, kde sedÄ›la malá Ä•erná holÄ•iÄ•ka s vlásky zapletenými do tykadýlek. Paní byla
pÅ™átelská, a já &scaron;Å¥astná, Å¾e mám tolik obdivovanou Afriku na dosah. NÄ›jakou dobu jsme jely a zastavily u
podivných malých paneláÄ•kÅ¯, samozÅ™ejmÄ› z cihel, nÄ›kde na periferii. Vedla mÄ› do malého bytu a za papundeklem,
oddÄ›lujícím chodbu a zbytek prostoru, ukázala do kouta, kde byla matrace a hraÄ•ky malé holÄ•iÄ•ky a postel pro mÄ›.
Nábytek sestával jen z pár poliÄ•ek.
Pak byl v bytÄ› je&scaron;tÄ› kuchyÅˆský kout, obývák = loÅ¾nice té lady, a koupel
Paní mÄ› do ní dostrkala a ukázala, co v&scaron;echno Å¾e v koupelnÄ› nefunguje, Å¾e si mám jen napustit lavor a mýt se
v lavoru. Pak prohlásila, Å¾e mi bude platit 30 liber. Po zji&scaron;tÄ›ní, Å¾e nemám vlastní pokoj, mi i tahle dal&scaron;í
nepÅ™íjemná skuteÄ•nost pÅ™ipomnÄ›la, Å¾e realita se neshoduje se smlouvou. Paní pokrÄ•ila rameny, ale Å¾ádné napÄ›tí
na&scaron;tÄ›stí nevzniklo.
Prý to asi agentura zmotala, a Å¾e tam zavolá, Å¾e se to vyÅ™e&scaron;í... AndÄ›la(pokr
pÅ™í&scaron;tÄ›)
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